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Den geometriske form på de flotte HANG-IT knager passer perfekt til en moderne 
indretningsstil.

HANG-IT kan bl.a. bruges i køkkenet og gør sig især godt med EVERYDAY viskestyk-
ker, også fra RIG-TIG. Derudover er de også særdeles praktiske til håndklæderne 
på badeværelset, til overtøjet i entreen eller på børneværelset til f.eks. skoletaske, 
sportstaske eller udklædningstøj.  Det geometriske design er flot både som en en-
keltstående knage eller i en gruppe af flere, og formen sikrer et godt greb i det, der 
hænger på knagen.

Knagerne er fremstillet af hård plastik, der er belagt med en mat, blød silikone, så de 
er behagelige at røre ved. Bag designet står Böttcher & Kayser, hvis mål er at skabe 
enkle, originale produkter uden overflødige detaljer. Med HANG-IT har designduoen 
fundet inspiration i gammeldags proptrækkere og krogene kan derfor skrues direkte 
ind i væggen med håndkraft uden behov for en masse værktøj.

HANG-IT sælges i sæt af to og kommer i farverne grå og terrakotta.

PRODUKTINFO
Materiale: Plastik, silikone
Mål: 5 x 2,5 cm
Farve: Grå, terrakotta
Vejl. udsalgspris: Sæt med to DKK 99,95 / NOK 149,95 

FORHANDLER
Kan findes her: https://bit.ly/2I2Rg6c

DESIGNER 
Böttcher & Kayser er en succesfuld tegnestue i Berlin, der blev grundlagt i 2007. 
Duoen, bestående af Moritz Böttcher og Nikolaus Kayser (begge født 1978) mødtes 
allerede i børnehaven og gik i samme skole. I dag driver de tegnestuen, der har 
designet produkter for et væld af internationale virksomheder. De er blevet tildelt 
en række designpriser for deres arbejde, herunder Interior Innovation Award, flere iF 
og Red Dot Design Awards, herunder den prestigefyldte Red Dot, ”Best of the Best”. 
Deres projekter er desuden blevet udgivet i bøger og blade over hele verden.

RIG-TIG
Filosofien bag RIG-TIG er, at alle produkter skal fungere optimalt, når der er travlt i køk-
kenet. Bag produkterne står danske og internationale designere, og mange RIG-TIG 
produkter har spændende, innovative funktioner, mens andre produkter kombinerer 
velkendte funktioner i ét og samme redskab. Produkterne er udført i mange forskellige 
materialer og spænder fra enkle redskaber til komplette produktserier. RIG-TIG forsø-
ger at tænke smart og gøre en forskel for alle køkkenentusiaster, hvilket siden lancerin-
gen har resulteret i en lang række funktionelle og prisvindende produkter. 

FOR MERE INFO ELLER UDLÅN AF PRODUKTER, KONTAKT:
Rikke Kristiansen 
PR & Communications Manager, Stelton & RIG-TIG
rik@stelton.dk / +45 22 56 53 48






